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  يپژوهش مقاله
 

 به ها آن يبند طبقه و ييدارو اهانيگ ريتصاو پردازش منظور به نيماش يينايب سامانه يساز ادهيپ
  دوم درجه و يخط کيتفک ليتحل روش

  
  *٢پور يعل ريخ کامران و ١ايآزادن ميرح

  
  دهيچک

 
 نوع زيتما و صيتشخ هستند. ييباال تياهم يدارا هايماريب از ياريبس درمان در استفاده و ژهيو خواص ليدل به ييدارو اهانيگ
 ها آن زيتما و ييشناسا و دارد وجود يفراوان ييدارو اهانيگ که آنجا از .است يضرور امر کي ييدارو اهانيگ مختلف يهاگونه و
 ييشناسا جهت نينو يهاروش از استفاده نيبنابرا است، نهيپرهز و برزمان کننده، خسته تيفعال کي يدست يصورت به هم از

 در ييدارو اهيگ نوع شش يبندطبقه هدف با حاضر مطالعه راستا، نيا در است. يضرور يامر اهانيگ نيا قيدق و عيسر
 به ريتصو پردازش تميالگور کي شد. گرفته همراه تلفن از استفاده با ييدارو اهانيگ ريتصاو گرفت. انجام سلماس شهرستان

 افت.ي توسعه و يطراح MATLAB افزار نرم در ريتصاو از شکل و بافت رنگ، يهايژگيو استخراج و ريتصاو تيفيک بهبود منظور
 انتخاب يبررس مورد اهانيگ يبندطبقه يبرا کارا يژگيو ۲۸ ر،يتصاو مختلف يهاکانال از شده استخراج يژگيو ۲۹۶ انيم از

 ۲۸ بندي طبقه دقت گرفت. قرار استفاده مورد ييدارو اهانيگ يبندطبقه يبرا دوم درجه و يخط کيتفک ليتحل روش دو شد.
 کاهش با آمد. دستبه %۱۰۰ و % ۷/۹۷ بيترتبه دوم درجه و يخط کيتفک ليتحل روش از استفاده با شده انتخاب يژگيو

 دو هر دقت که شد انتخاب يبررس مورد ييدارو هانايگ يبندطبقه يبرا کارا يژگيو ۹ تعداد بعد، مراحل در هايژگيو تعداد
 تميالگور که داد نشان آمده دستبه جينتا بود. )۰۱۰۵/۰( برابر هم با زين دو آن يبندطبقه يخطا و %۱۰۰ برابر بندطبقه مدل
    دارد. ييدارو اهانيگ صيتشخ در ييباال تيقابل شده يطراح

  
   .دوم درجه کيتفک ليتحل ،يخط کيتفک ليتحل ر،يتصو پردازش ،نيماش يينايب ،ييدارو اهانيگ :يديکل يها واژه

  
ها به روش تحليل تفکيک  بندي آن سازي سامانه بينايي ماشين به منظور پردازش تصاوير گياهان دارويي و طبقه پياده. ۱۴۰۰. پور ک آزادنيا ر. و خير علي ارجاع:

  .۱۵- ۱ :۲۱هاي كشاورزي.  هاي مكانيك ماشين . نشريه پژوهشدوم خطي و درجه
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 مقدمه

 خاطر به مختلف جوامع در ييدارو اهانيگ تياهم
 انکار رقابليغ هايماريب درمان در ها آن فراون يهااربردک

 شيب که يطور به (Ballabh & Chaurasia, 2007)  است
 هايماريب از يبرخ درمان يبرا جهان تيجمع درصد ۷۵ از
 ييدارو اهانيگ تنوع کنند.يم استفاده ييدارو اهانيگ از
 کل از درصد ۳۰ حدود که يطور به است باال اريبس

 شوديم استفاده ييدارو مصارف يبرا ياهيگ يها گونه
(Tachjian et al., 2010).اهانيگ اندام گوناگون يهابخش 

 ديمف مواد يدارا گل و برگ، ساقه، شه،ير مانند ييدارو
   هستند. يکيولوژيب

 اريبس شانديفم خواص ليدل به ييدارو اهانيگ امروزه،
(Sarwat et al., 2006) اندشده واقع توجه مورد  مصرف و 

 ييدارو اهانيگ .است شيافزا حال در روز به روز هاآن
 درمان و آزاد يهاکاليراد مقابل در بدن حفظ ليدل به
 يبرا يمناسب نيگزيجا تواننديم مختلف يهايماريب

 مقاومت که هاکيوتيب يآنت مانند ييايميش يها دارو
 Brendler & Van) دنشو برند،يم باال بدن در را هايباکتر

Wyk, 2008)  ،ييايجغراف خاص تيموقع ليدل به رانيا  .
 در ييباال تيقابل و بوده ييدارو اهانيگ از ياريبس شگاهيرو
 صيتشخ نيبنابرا دارد. اهانيگ نوع نيا صادارات و ديتول
 توسعه ازمندين و است يضرور امر کي ييدارو اهانيگ

روش  است. قيدق حال نيح در و عيسر ييشناسا يها
 يبرا اعتماد قابل سامانه کي يطراح و يسازادهيپ نيبنابرا

.است تياهم حائز ييدارو اهانيگ ييشناسا  
 افراد تجربه اساس بر ييدارو اهانيگ زياتم و صيتشخ

 يهاروش و بوده فرسا طاقت و کنندهخسته خبره،
 صرف بر عالوه هم ييدارو اهانيگ ييشناسا يشگاهيآزما
 غالباً که جاآن از هستند. رمخربيغ اد،يز زمان و نهيهز

 و است آن برگ ييدارو اهيگ کي قسمت نيترمهم
 يهايژگيو هابرگ يطرف از و دارد، را مصرف نيشتريب

 منظور به مهم عامل کي عنوان به دارند، يخاص يظاهر
 در اند.گرفته قرار استفاده مورد ييدارو اهانيگ ييشناسا
 که دارد يزيمتما بافت و رنگ، شکل، اه،يگ هر برگ واقع

 رند.يبگ قرار استفاده مورد اهانيگ صيتشخ يبرا تواننديم
 يفناور زيآم تيموفق يريکارگ به دبخشينو موضوع نيا

   است. حوزه نيا در ريتصو پردازش
 و يشناخت علوم از ايپو و جذاب يبخش ريتصو پردازش

 Sonka) دارد کاربرد مختلف يهاحوزه در که است انهيرا

et al., 2014). مؤثر يابزار عنوان به ريتصو پردازش امروزه 
 يهابرنامه و هانهيزم در پارامترها ليتحل و هيتجز يبرا

 يکشاورز علوم در ريتصو پردازش رود.يم کار به مختلف
 نيماش يينايب توسعه يبرا و دارد ياژهيو يکاربردها زين

 يطور به شود،يم استفاده يکشاورز مختلف يهاحوزه در
 شاخ حجم مانند يريگاندازه قابل يها صفت از ياريبس که
 يآورفن نيا کمک به محصول تيفيک و عملکرد، برگ، و

 .(Vibhute & Bodhe, 2012) هستند سنجش قابل
 نهيزم در متخصصان مشاوره است ممکن اوقات از ياريبس

 قابل و صرفه به مقرون نهيهز و يزمان لحاظ از يکشاورز
 کي در ريتصو پردازش روش نيبنابرا ،باشد  ودهنب دسترس
 دقت متخصصان، مشاوره با همراه نيماش يينايب سامانه

 از دهد. کاهش را زمان و نهيهز و شيافزا را سنجش
 به توانيم يکشاورز حوزه در ريتصو ازشدپر يکاربردها
 ,.Manickavasagan et al) يحرارت ريتصاو پردازش

 ;Ahmed et al 2008   هرز يهاعلف ييشناسا ،(2005

(You & Cai, 2009); (Bossu et al., 2009) منظور به 
 و هاوهيم يبنددرجه و يکشاورز محصوالت عملکرد بهبود

 ;(Raji & Alamutu, 2005) يکشاورز محصوالت
(Liming & Yanchao, 2010); (Omid et al., 2010) 

   کرد. اشاره تيفيک با محصول يبرا تقاضا شيافزا ليدل به
 تياهم از اهانيگ ييشناسا در برگ شکل که نيا وجود با

 نوع انتخاب در ييهاچالش هنوز اما است؛ برخوردار ييباال
 Dupuis et) دارد وجود اهيگ نمونه ١شکل رييتغ و يژگيو

al., 2016). دوره هر طول در اهانيگ برگ يهايژگيو 
 برگ ييشناسا يطرف از شوند.يم راتييتغ ردچا رشد

 دهيچيپ اريبس دارند، شباهت يظاهر لحاظ از که ياهانيگ
 با رابطه در رياخ يهاسال در ياديز مقاالت است.
 با يقيتحق است. دهيرس چاپ به ييدارو اهانيگ ييشناسا

 يعصب شبکه و ريتصو پردازش يهايفناور از استفاده
 صورت نيپيليف در ييدارو اهانيگ صيتشخ يبرا يمصنوع
 توسط ييدارو اهانيگ ييشناسا دقت زانيم است. گرفته
 De) است شده گزارش ۹۸% يباال يبررس مورد تميالگور

Luna et al., 2017). ييشناسا منظور به يتميالگور 
 يعصب شبکه از استفاده با اهيگ برگ هيپا بر ييدارو اهانيگ
 Wu) است دهش گزارش ۹۰% آن دقت که شده يسازادهيپ

et al., 2007). يها روش از استفاده با گر،يد يقيتحق در 
 بردار نيماش و ميتصم درخت ، Kهيهمسا نيکترينزد

                                                             
1 Deformation 
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 و شکل اساس بر ييدارو اهيگ ۳۲ ييشناسا يبرا بانيپشت
 آمده دستبه يبندطبقه ييکارا نيباالتر ها،آن رنگ

 بود %۹۶ دقت با ميتصم درخت روش به مربوط
(Caglayan et al., 2013).   

 پردازش و يربرداريتصو يبرا همراه تلفن از استفاده راياخ
 هوشمند همراه تلفن از استفاده است. افتهي شيافزا ريتصو

 و يپردازش تيقابل بودن، دردسترس بودن، ارزان ليدلهب
 رنديگيم قرار محققان استقبال مورد روز به روز باال حافظه

 ريتصو پردازش هيپا بر مؤثر يکاربرد يهابرنامه تا
 توسعه هوشمند همراه تلفن نيدورب از استفاده با يتاليجيد

 ،يبررس کي در ).Chung et al., 2018( دهند
(Hosseinpour et al., 2019) تيفيک يابيارز بمنظور 

 توسعه نيماش يينايب هيپا بر يدياندرو برنامه کي ،گوشت
 يدياندرو برنامه که داد نشان هاآن قيتحق جينتا دادند.

  داشت. %۹۹ دقت با را گوشت تيفيک يابيارز تيقابل
 با ييدارو اهانيگ از يربرداريتصو حاضر قيتحق از هدف

 پردازش تميالگور کي توسعه و همراه تلفن از استفاده
 منطقه در اهانيگ ريتصو يهايژگيو استخراج يبرا ريتصو

 کيتفک ليتحل يهاروش به هاآن يبنددسته و سلماس،
  است. دوم درجه و يخط

  
  هاروش و مواد
 مختصات با سلماس شهرستان در قيتحق نيا يبردارنمونه
 گرفت. انجام ( ”53 45°44    ”41 11°38) ييايجغراف

 الزم طيشرا يغن خاک و مناسب مياقل ليدل به منطقه نيا
 يهارتبه جزو شهيهم و داشته را يسبز انواع رشد يبرا

 يغرب جانيآذربا استان سطح در يسبز انواع کشت برتر
 بودن دارا ليدلبه سلماس شهرستان نيهمچن است. بوده
 فراوان شيرو يبرا يمناسب طيشرا يکوهستان يهوا و آب
 از ياريبس درمان يبرا همواره که دارد ييدارو اهانيگ
  شود.يم استفاده يسنت طب در هايماريب

 ؛شد يآورجمع ييدارو اهيگ نمونه ۱۱۰ ،حاضر مطالعه در
 به انتقال هنگام در هانمونه از يبرخ يشدگله ليدلبه اما

 شامل که گرفت قرار استفاده مورد نمونه ۹۵ شگاه،يآزما
 ).ييدارو اهيگ نوع هر از نمونه ۱۷ تا ۱۴( .بود نوع شش
 شدند ينامگذار A6 تا  A1 از ر،يز شرح به ،هانمونه
  ).۱(شکل

  
 استفاده مورد ييدارو اهانيگ يهابرگ نمونه- ۱ شکل

  
 خانواده از(Falcaria vulgaris) ياقيغاز ييدارو اهيگ -۱

Umbellifrae  مناطق در جيرا صورت به معموالً و است 
 شکم درد درمان يبرا کشور يغرب شمال و يغرب جنوب
 C نيتاميو ،ينيپروتئ مواد يدارا ياقيغاز شود.يم استفاده

 ,Khazaei & Salehi) است گريد ديمف مواد از ياريبس و

 ,.Goorani et al) کبد يچرب درمان يبرا اهيگ نيا .(2006

 Jalili) يابتيد مشکالت و هيکل سنگ بردن نيب از ، (2019

et al., 2018) يپوست مشکالت و يکروبيم يهايماريب و 
(Choobkar et al., 2017) شود.يم استفاده زين  

 از (Pelargunium sidoides) وميپالرگون ييدارو اهيگ -۲
 موجود اهانيگ نيترمهم از يکي و  Geraniaceaeخانواده

 نيا .دارد يفروان کاربرد يسنت طب در که است عتيطب در



 سازي سامانه بينايي ماشين به منظور پردازش تصاوير گياهان دارويي و ... پياده                                                                                      ٤

 درمان مانند هايماريب از ياريبس درمان يبرا اهيگ
 ,.Lewu et al) قولنچ کردن برطرف و يقاعدگ اختالالت

 حال در يکشورها از يبرخ در و درد گلو سرفه، ،(2006
 شوديم استفاده کودکان تيبرونش درمان يبرا توسعه

(Scott & Hewett, 2008).  
  (Trigonellafoenum-graecum) لهيشنبل ييدارو اهيگ -۳

 که استLegouminosae  خانواده به متعلق اهيگ نيا
 مانند و دارد يسنت طب در يطوالن استفاده  قدمت

 عنوان به دارد. ياديز يطب يکاربردها ييدارو اهانيرگيسا
 مشکالت ،(Zandi et al., 2017) سرطان درمان يبرا مثال

 ,.Choi et al) آرتروز رفع ،(Verma et al., 2016) يابتيد

 مورد زخم درمان يبرا ياگسترده صورتبه و (2007
  .(Sreeja et al., 2010) رديگيم قرار استفاده

 خانواده به متعلق (Origanum vulgare) يکوه پونه -۴
Lamiaceae ضد و يدانياکس يآنت خواص ليدلبه و است 

 استفاده ياهيگ يدارو اي غذا عنوان به دارد، که يکروبيم
 صورتبه اهيگ نيا .(Puertas-Mejia et al., 2002) شوديم

 در نيچنهم و گلو خلط سرفه، درمان يبرا گسترده
 شوديم استفاده هاسرطان از يبرخ درمان يبرا يموارد

(Bakkali et al. 2008; Baydar et al., 2004; Kulisic et 
al 2004) .  

 خانواده از  (Rumex acetosa) ترشک ييدارو اهيگ -۵
Polygonaceae طعم خوش و مزه ترش اهيگ کي و است 

 ا،يآس يبوم و دارد ارتفاع متريسانت ۸۰ تا ۳۰ نيب که است
 ,Mabberley) است کايآمر شمال از ييهابخش و اروپا

 در دارد که ياديز يدرمان خواص بر عالوه اهيگ نيا .(2008
 استفاده زين ترش يهاسوپ در نيچنهم و ساالد سس،

 ;Bello et al., 2019; Dogan et al., 2015)شود يم

Ahmad et al., 2016).  يبرا گسترده صورتبه اهيگ نيا 
 و شوديم استفاده Derksen et al. (2014) آنفلوآنزا درمان
 ضد ،Gescher et al. (2011) يروسيو ضد خواص
 يدانياکس يآنت و  (Kota et al., 2017)  ييايباکتر

(Mantle et al., 2000) يبرا مواقع يبعض در و دارد 
 استفاده (Ladeji & Okoye, 1993) زين وزن کاهش

  شود. يم
 متعلق اهيگ نيا (Achillea millefiium) بومادران اهيگ - ۶
 و ايآس در شتريب و است Asteraceae خانواده به

 ,.Chandler et al)شوديم افتي کايآمر از ييها بخش

1982; Radusiene & Gudaityte, 2005).  جمله از 

 نيا از استفاده به توانيم دارد اهيگ نيا که يدرمان خواص
 سرطان درمان و يقلب مشکالت سردرد، درمان در اهيگ

(Duke, 2002; Hamayun et al., 2007) يبرا نيچنهم و 
 نمود اشاره خون فشار شيافزا از يناش مشکالت درمان

)Khan & Gilani, 2011.(   

 يهااکتپ در يبردار نمونه از بعد نظر مورد ييدارو اهانيگ
 يربرداريتصو يبرا و گرفتن قرار يشگاهيآزما مخصوص

   شدند. آماده
  

  نمونه از يربرداريتصو
 و شده يآورجمع يهانمونه از يربرداريتصو منظوربه

 اجزا شد. استفاده نيماش يينايب سامانه کي از ليتحل
 در شده استفاده نيماش يينايب سامانه دهنده ليتشک

 تلفن )۲ ،ينورپرداز سامانه )۱ از عبارتند حاضر مطالعه
 يربرداريتصو .MATLAB افزار نرم )۴ و ،انهيرا )۳ همراه،
 Galaxy A, SAMSUNG) همراه تلفن کي توسط

corporation, South Korea)  ۱۶ نيدورب به مجهز 
   شد. انجام يکسليمگاپ

 نوفه کردن کم يبرا را مناسب طيشرا ،ينورپرداز سامانه
 فهنو زانيم شدن کم با .کرديم فراهم يينها ريتصو در

 تيفيک توانيم هاهيسا حذف و يينها ريتصو در موجود
 را ريتصاو يرو پردازششيپ اتيعمل بهبود، را ريتصاو

 رساند حداقل به را يپردازش محاسبات جمح و کاهش
(Gunasekaran, 1996). شده يطراح ينورپرداز سامانه 

 شده انتخاب اهيگ نمونه به توجه با و بود ميتنظ قابل
 نور منبع کي شامل ينورپرداز ستميس شد.يم ميتنظ

LED  سقف يرو بر مورب صورت به که بود ياحلقه 
   شد. نصب جعبه يداخل

 شد يطراح سامانه در ييکشو درب کي ۲ شکل با مطابق
 آماده و تيهدا جعبه داخل به يربرداريتصو يبرا نمونه تا

 و نيدورب نيب نهيبه فاصله خطا و يسع از استفاده با شود.
 توسط ريتصاو شد. نييتع متريسانت ۳۰ با برابر نمونه
4608 مشخصات با همراه تلفن نيدورب × 2592 pixels,   . inches, f/1.8 حالت در و 
 شد. رهيذخ  JEPG فرمت با و گرفته خودکار يربرداريتصو
 ,Asus X555L( انهيرا به USB کابل کي توسط تينها در

CORE i7, HDD=1T( پردازش مختلف مراحل تا منتقل 
  شود. اجرا يبندطبقه اتيعمل سپس و ريتصو
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  ييدارو اهانيگ از يربرداريتصو يبرا استفاده مورد نيماش يينايب سامانه واره طرح -۲ شکل

 
  ريتصو پردازش

 يژگيو استخراج و پردازش منظور به قيتحق نيا در
  ,MATLAB) افزار نرم از ييدارو اهانيگ برگ ريتصاو

2015 b) ياگونه به ريتصو پردازش تميالگور شد. استفاده 
 صورت به تک تک را ييدارو اهانيگ ريتصاو که شد ادهيپ

 پردازش و پردازش شيپ مراحل همه و يفراخوان يمتوال
 شده استخراج يهايژگيو و نموده اجرا هاآن يرو را ريتصو
 کند رهيذخ ياجداگانه اکسل يهاليفا در هاآن يبرا را

   ).۴ (شکل
 روش ر،يتصو پردازش در هاگام نيترمهم از يکي

 يمختلف بخش به ريتصاو آن در که است ريتصو يبند قطعه
 اتيعمل )۱ توانيم صورت نيا در و شونديم يبندميتقس

 انجام ريتصو در نظر مورد قطعه اي بخش يرو بر را پردازش
 کاهش ياديز حدود تا را پردازش اتيعمل زمان )۲ داد،
 و نمود، استخراج را نظر مورد مهم يهايژگيو فقط )۳ داد،
   داد. انجام هايژگيو نيا اساس بر را بندي طبقه )۴

 بر يخاص ياتيعمل که است الزم يبندقطعه انجام از قبل
 يبررس با ابتدا منظور نيهم به رد.يگ صورت ريتصاو يرو

 شروع يبرا مناسب کانال عنوان بهB  يرنگ کانال يبصر
 در اهانيگ ريتصاو از و شد انتخاب پردازش شيپ اتيعمل
 ريتصاو به يابيدست يبرا .ديگرد کيتفک  RGBيفضا
 روش از نظر، مورد کانال از آن معکوس و ييدودو

 ريتصاو در موجود يهاحفره شد. استفاده يگذار آستانه
 در شود. حاصل نظر مورد اهيگ کامل شکل تا شد پر نمونه
 ييدودو ريتصو در B و R، G هياول يهاکانال بعد مرحله

 سپس شود. حذف کانال هر نهيزمپس تا شد ضرب يينها
 بيترک هم با نهيزم پس بدون   و R، G هياول يهاکانال
 شود حاصل نهيزمپس بدون RGB ريتصو تا ندشد

(Mohammadi et al., 2015) ۳ (شکل.(  
  

  استخراج ويژگي
هاي رنگ، منظور تشخيص انواع گياهان دارويي، ويژگيبه 

بافت و شکل از کانال هاي جدا شده در فضاهاي رنگي 
) ۱۸) تا (۱مختلف استخراج شد. با استفاده از معادالت (

، NRNGNB،I1I2I3  ،HSIفضاهاي مختلف رنگي 

CrCgCb ،و L*a*b* (Jahanbakhshi and Kheiralipour, 

  . طح خاکستري استخراج شدندو همچنين کانال س (2020
)۱(  NR = RR + G + B 

)۲(  NG = GR + G + B 

)۳(  NB = BR + G + B 

)۴(  I1 = R + G + B3  

)۵(  I2 = R− B2  

)۶(  I3 = 2G − R − B4  
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)۷(  H = arctan [  3(G − B(R − G) + (R − B)] 
)۸(   = 1− 3( +  +  ) [    ( . . )]  

)۹(  I = 13 (R + G + B) 

)۱۰(  Cr = 0.6R − 0.6G− 0.1B 

)۱۱(  Cg = −0.3R + 0.3G− 0.1B 

)۱۲(  Cb = −0.3R − 0.6G + 0.9B 

)۱۳(  Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B 

)۱۴(  Z = 0.066G + 1.116B 

)۱۵(  X = 0.607R + 0.174G + 0.2B 

)۱۶(  L*=116Y1/3-16 

)۱۷(  a*=500((X/0.981)1/3-(Y1/3)) 

)۱۸(  b*=200(Y1/3-(Z/1.182)1/3) 

هاي مختلف رنگي شامل حداقل، حداکثر، ميانگين، ويژگي
از  واريانس، انحراف معيار، مد، ميانه، چولگي، و کشيدگي

تصاوير گياهان دارويي استخراج شدند. همچنين 
هاي مبتني بر بافت از جمله همگني، آنتروپي،  ويژگي

انرژي، همبستگي، و تباين (با استفاده از ماتريس 
وقوعي سطح خاکستري) از تصاوير گياهان دارويي طبق  هم

  ) استخراج شدند. ۲۷) تا (۱۹معادالت (

)۱۹(  Homogeneity =   P (I, j)1 + |i− j|  
   

  
        

)۲۰(  Entropy = −  P (I, j) log P (I, j)  
   

  
    

)۲۱(  Energy = −  P    
   

  
   (I, j) 

)۲۲(  Correlation == ∑ ∑ (1− μ )     P      (i, j)σ σ  

)۲۳(  Variance =  (i− μ) P     
    

)۲۴(  Mean = 1MN  P(i, j)     
     

    

)۲۵(  Standard deviation =  1MN  (P(i, j)− μ) 
   

 
       

 

)۲۶(  Skewness = 1MNσ   [(P(i, j)− μ)]  
   

 
        

)۲۷(  Kurtosis = 1MNσ    [(P(i, j)− μ)]            
   

 
    

   انحراف معيار،    , σ ميانگين، µدر معادالت باال 
ماتريس هم   Pتعداد سطح خاکستري،   Nواريانس، 

,P(iوقوعي نرمال شده،  j) مقادير رنگي ستون i و سطر  j ، M و N  .ابعاد تصوير هستند  

) تا ۲۸محيط، با استفاده از معادالت (عالوه بر مساحت و 
هاي ديگر شکل از جمله خارج از مرکزي، ) ويژگي۳۰(

  کشيدگي و گردي از تصاوير برگ گياهان استخراج شد.
)۲۸(  Eccentricity =  1−                         
)۲۹(  Elongation =         
)۳۰(  Roundness = 4πAp  

به ترتيب طول، عرض،  Pو  b ،A،  در معادالت باال 
  مساحت، و محيط برگ گياهان دارويي هستند. 

هاي استخراج شده با استفاده از روابط باال در تمامي ويژگي
قابل استفاده نيستند. بنابراين عالوه بر انتخاب  بندي طبقه
ها ترين گامهاي استخراج ويژگي، يکي ديگر از مهمروش

بندي دقيق طبقهمنظور هاي مناسب به انتخاب ويژگي
است. براي انتخاب ويژگي ها، الگوريتمي به روش انتخاب 

افزار  ويژگي ترتيبي بر پايه مدل درجه دوم در نرم
MATLAB  کدنويسي شد و در تحقيق حاضر مورد

  استفاده قرار گرفت.
  

  بندي گياهان داروييطبقه
هاي مناسب بندي گياهان دارويي، از ويژگيبراي طبقه

استخراج شده از بافت، شکل و رنگ تصاوير استفاده شد. 
هاي از روشها بندي اين ويژگيمنظور طبقهبنابراين به 

از  (QDA)و درجه دوم  (LDA)تحليل تفکيک خطي 
   LDA ،Lاستفاده شد. در روش  MATLABافزار  نرم

است و زماني که کواريانس طبقه مورد  kمتعلق به طبقه 
شود که با استفاده از متعادل نبوده در نظرگرفته مينظر 

  ):Dixon et al., 2009) قابل محاسبه است (۳۱معادله (

)٣١(     = (  −    )  (  −    )− 2 log            

ميانگين بردار      ام،iيک بردار مربوط به نمونه     که
∑، k طبقه     شده و تلفيقماتريس کواريانس          

در روش     مقدار  .استام k احتمال اوليه وقوع طبقه 
QDA کواريانس ماتريس هر طبقه - با استفاده از واريانس K به دست ۳۲شود و طبق معادله (تخمين زده مي (

  ). ,.Wu et al (1996آيد  مي

)٣٢(  

   = (  −    )  (          −    )− 2 log   + log      
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∑| log و Kماتريس طبقه  کواريانس- واريانس  ∑که   | 

∑ کواريانس ماتريس-لگاريتم طبيعي تشخيص واريانس   

شده  )، ماتريس کواريانس تلفيق  احتمال اوليه ( است.
)∑ ∑ کواريانس (- ) و ماتريس واريانس           ) با  

  آيد. ) به دست مي۳۵) تا (۳۳استفاده از معادالت (

)۳۳(    =     

)۳۴(           = 1     
      

)۳۵(      = 1  (  −    )  
   (  −    )  

تعداد کل  K  ،Nتعداد نمونه هاي موجود در طبقه  Nکه 
  ها است.تعداد کل طبقه Kها، و  نمونه

  

   
  ييدارو اهانيگ ريتصاو يرو بر پردازش شيپ اتيعمل مختلف مراحل - ۳ شکل

  
  بحث و جينتا
  شده استخراج يهايژگيو

 ريتصاو از شکل و بافت، رنگ، بر يمبتن يژگيو ۲۹۶ تعداد
 در ريتصو پردازش تميالگور از استفاده با ييدارو اهانيگ

 يتعداد هاآن نيب از شدند. استخراج MATLAB افزار نرم
 شد. انتخاب بندي طبقه يبرا کارا يهايژگيو عنوان به

 به مربوط کارا شده انتخاب يهايژگيو نيانگيم ريمقاد
 آمده ۳ و ۲ ،۱ جدول در ييدارو اهانيگ مختلف يهاطبقه
 طبقه يهامدل به يورود عنوان به هايژگيو نيا که است
 مشخص ۳ و ۲ ،۱ جدول در که همانطور شدند. داده بند

 يبرا حداقل شده، انتخاب مناسب يژگيو هر ريمقاد است،
 هستند. متفاوت هم با مختلف، ييدارو اهيگ دو
 اهانيگ ريتصاو شکل و بافت رنگ، يکارا يهايژگيو

 يهامدل يورود عنوان به ۳ و ۲ ،۱ جدول در ييدارو
 درجه و يخط کيتفک ليتحل يهاروش اساس بر بندطبقه

 به مربوط اغتشاش سيماتر گرفت. قرار استفاده مورد دوم
 درجه و يخط کيتفک ليتحل روش با بافت يهايژگيو

  است. شده آورده ۵ و ۴ جدول در دوم
هاي بندي براساس ويژگيطبقه ۴مطابق با جدول 

استخراج شده بافت تصوير گياهان صورت گرفت. روش 
 ۱۶، تعداد ADنمونه گياه  ۱۷تحليل تفکيک خطي از 

% دقت تشخيص  ۹۴با  ADگياه  شناسايي کرده است.  AE عنوان بهنمونه آن را به درستي و يک مورد را به اشتباه 
بندي شده است. همانطور که از ماتريس اغتشاش و طبقه

کمترين  AEمشخص است، نمونه  روش تفکيک خطي
هاي ديگر با ها داشته است. نمونهدقت را در بين نمونه

بندي شدند. طبق اين شکل، مدل  % طبقه۱۰۰ دقت
بندي صحيح پيشنهاد شده قادر است که با نرخ طبقه

هاي بافت % گياهان دارويي را بر اساس ويژگي۹/۹۸
با استفاده از روش  ۵بندي نمايد؛ اما مطابق با جدول  طبقه
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بندي تمامي گياهان تفکيک درجه دوم تشخيص و طبقه
% انجام ۱۰۰بافت با دقت  هايدارويي بر اساس ويژگي

نشان داده شده است  ۴شده است. همانطور که در جدول 

مشخص است که روش تفکيک درجه دوم دقت بااليي را 
هاي بافت بندي گياهان دارويي بر اساس ويژگيدر طبقه

  نسبت به روش تفکيک خطي دارد. 
 

 ييدارو اهانيگ مختلف يهاطبقه به مربوط رنگ شده انتخاب يهايژگيو نيانگيم ريمقاد -۱ جدول

 
 

  

Class  Feature  
A6  A5  A4  A3  A2  A1  Color  
٢٢٦٧/٠  ٢٢٩٢/٠  ٢٢٩٤/٠  ٢٢٩٦/٠  ٢٠٤٩/٠  ١٧٨٨/٠  Mean of gray level  
١٩٣٩/٠  ١٩١٢/٠  ١٨٩٦/٠  ١٩٠٥/٠  ٢١٧٦/٠  ١٧٥٥/٠  Mean of H channel  
٥٨٠٣/٠  ٣٣٧٩/٠  ٣٤٢٠/٠  ٥٦٨١/٠  ٣٩٦٣/٠  ٤٢٩٠/٠  Coefficient of variation of I2 channel  
٠١٥٣/٠  ٠٢١٠/٠  ٠١٧٩/٠  ٠١٢٨/٠  ٢١٦/٠.  ٠١١٦/٠  Median of I3 channel  
١٢٢٦/٠  ١٣٧٣/٠  ١٢٧٤/٠  ٢٣٣٥/٠  ١٢٦٧/٠  ٣٨٦٤/٠  Coefficient of variation of H channel  
٣١٢٨/٠  ١٧٦٩/٠  ٢١١٠/٠  ٢٦٧٨/٠  ١٦٧٨/٠  ٣٣٧٥/٠  Coefficient of variation of S channel  
٤٧٨٣/٠  ٤٧٤٥/٠  ٤٤٦٢/٠  ٨٤٢٧/٠  ٣٤٧٧/٠  ٢٧٩٤/١  Coefficient of variation of gray level  

٦/٨٣٢٨  ٥/١٧١٥٩  ١٩/٢٢٦  ٧/٥١٤٩٨  ٧/١٧٩٣٥  ٦/١٦٨٧١  Kurtosis of Nb channel  
٢١٤٢/٠  ٢١٢٣/٠  ٢١٥٣/٠  ٢٣٨٧/٠  ١٨٩٣/٠  ١٦٩٥/٠  Mean of I1 channel  
٧٩١٧/٢  -٠٥٤٣٧/١  -٩٢٤١/٠  -٧٨٣٣/٠  -٣٠٦٨/١  ١١٥٧/٠-  Skewness of Cb channel  

 ييدارو اهانيگ مختلف يهاطبقه به مربوط بافت شده انتخاب يهايژگيو نيانگيم ريمقاد -۲ جدول

Class  Feature  
A6  A5  A4  A3  A2  A1  Texture  
۹۶۱۶/۰  ۹۷۳۹/۰  ۹۸۹۷/۰  ۹۱۹۸/۰  ۹۳۶۸/۰  ۸۷۱۶/۰  Energy of gray level  
۰۰۰۹/۰  ۰۰۰۷/۰  ۰۰۱۱/۰  ۰۰۴۲/۰  ۰۰۲۸/۰  ۰۰۴۸/۰  Contrast of I1 channel  
۹۹۹۷/۰  ۹۹۹۸/۰  ۹۹۹۷/۰  ۹۹۸۳/۰  ۹۹۹۰/۰  ۹۹۸۱/۰  Homogeneity of r channel  
۹۹۹۵/۰  ۹۹۹۲/۰  ۹۹۹۶/۰  ۹۹۸۱/۰  ۹۹۸۹/۰  ۹۹۷۸/۰  Homogeneity of gray level 

۹۶۹۸/۰  ۹۷۸۹/۰  ۹۸۹۹/۰  ۹۲۲۹/۰  ۹۴۱۲/۰  ۸۷۵۶/۰  Energy of b channel  
۹۹۷۹/۰  ۹۹۷۴/۰  ۹۸۹۱/۰  ۹۹۷۶/۰  ۹۹۷۷/۰  ۹۹۸۷/۰  Correlation of b channel  
۰۳۹۸/۰  ۰۳۲۱/۰  ۰۰۳۹/۰  ۴۰۶۷/۰  ۰۳۲۳/۰  ۰۹۰۸/۰  Entropy of Ng channel  
۹۷۰۴/۰  ۹۸۰۶/۰  ۹۵۵۳/۰  ۹۷۲۷/۰  ۹۷۷۶/۰  ۹۸۰۸/۰  Correlation of I1 channel  
۹۶۲۲/۰  ۹۷۳۹/۰  ۹۸۹۷/۰  ۹۲۰۱/۰  ۹۳۷۰/۰  ۸۷۲۱/۰  Energy of I1 channel  
۰۰۱۱/۰  ۰۰۰۶/۰  ۰۰۱۰/۰  ۰۰۳۴/۰  ۰۰۲۳/۰  ۰۰۴۰/۰  Contrast of I3 channel  
۹۶۵۵/۰  ۹۷۴۷/۰  ۹۹۱۱/۰  ۹۲۲۹/۰  ۹۴۰۴/۰  ۸۷۶۰/۰  Energy of H channel 

۹۶۶۸/۰  ۹۷۳۹/۰  ۹۹۰۳/۰  ۹۲۱۱/۰  ۹۳۶۸/۰  ۸۸۱۵/۰  Energy of S channel 

۵۹۳۸/۱  ۶۱۸۹/۰  ۷۹۲۸/۱  ۲۱۲۷/۱  ۳۶۸۰/۱  ۰۲۱۶/۱  Entropy of Cr channel  

 ييدارو اهانيگ مختلف يهاطبقه به مربوط شکل شده انتخاب يهايژگيو نيانگيم ريمقاد - ۳ جدول

Class  Feature  
A6  A5  A4  A3  A2  A1  Shape 

٥٣/١٤١٤  ٥٩/١٤٠٢  ٠٦/٢٥٧٥  ٦٥/١٣٣٩  ٦٥/١٣٢٦  ٩٩/١٢٧٧٨  Centroid height  
٨٨٣٧/٠  ٩٧٣٥/٠  ٥٩٥٤/٠  ٩٩٦٣/٠  ٨٦١٧/٠  ٨٨٣٤/٠  Eccentricity  

٩/٤٧٣٠٤٦  ١٢٥١٥٠  ٧/٢٣٢٦٦٦  ٩٦/٤٤٤٢  ٥٧/٨٦٨١٩  ٨/١٥٣٧٣٥  Roundness  
۴۷۸/۸۰۴  ٠١/١٤٩٢  ٢٧/١٤٩٧  ٧٧٤٤/٩١٢  ٢٠٥/١١١١  ٩٥٢٨/٦٣٤  Length 

١٧٥٥/٢  ٧٨٦٠/٤  ٢٦٩٧/١  ٥٥٨١/١٢  ٩٩٧٩/١  ١٧٢٩/٢  Elongation  
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 يخط کيتفک ليتحل روش با بافت يهايژگيو اساس بر يبندطبقه اغتشاش سيماتر - ۴ جدول

 
  دوم درجه کيتفک ليتحل روش با بافت يهايژگيو اساس بر يبندطبقه اغتشاش سيماتر - ۵ جدول

A6 A5 A4 A3 A2 A1   

۰  ۰  ۰  ۰  ۱  ۱۶  A1 

۰  ۰  ۰  ۰  ۱۶  ۰  A2 

۰  ۰  ۰  ۱۴  ۰  ۰  A3 

۰  ۰  ۱۷  ۰  ۰  ۰  A4 

۰  ۱۵  ۰  ۰  ۰  ۰  A5 

۱۶  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  A6 

  
 روش با رنگ يهايژگيو به مربوط اغتشاش سيماتر
 آورده ۷ و ۶ جدول در دوم درجه و يخط کيتفک ليتحل
 يهايژگيو يبرا اغتشاش سيماتر ۶ جدول در است. شده
 شده داده نشان يخط کيتفک يهاروش از استفاده با رنگ
 %۶/۸۸ و %۲/۸۸ بيترت به AM و AD يها نمونه است.
 به %۱۰۰ دقت با گريد يهانمونه داشتند. را دقت نيکمتر
 بود قادر شده شنهاديپ مدل شدند. داده صيتشخ يدرست
 با روش با رنگ يهايژگيو اساس بر را ييدارو اهانيگ که

 روش ۷ جدول اساس بر د.ينما يبندطبقه % ۸/۹۵ دقت
 بر را اهانيگ يهانمونه يتمام دوم درجه کيتفک ليتحل

 يدرست به %۱۰۰ دقت با رنگ يهايژگيو اساس
  کرد. يبند طبقه

بندي گياهان دارويي بر اساس ماتريس اغتشاش طبقه
آورده شده است. طبق  ۹و  ۸جدول  هاي شکل درويژگي

بندي، استفاده از روش تفکيک خطي طبقهبا  ۸جدول 
 AMو  ADبندي مربوط به گياهان کمترين دقت طبقه

%) بود. اين روش با دقت ۶/۸۶% و  ۳/۸۲(ترتيب برابر با 
بندي % توانست همه شش نوع گياه دارويي را طبقه ۵/۹۰

نشان داد شده است،  ۹کند. همان طور که در جدول 
بندي نست طبقهروش تحليل تفکيک درجه دوم توا

 ۱۰۰هاي شکل با دقت گياهان دارويي را بر اساس ويژگي
  % انجام دهد.

بندي گياهان دارويي بر اساس همه طبقه ۱۱و  ۱۰جدول 
ها با روش تحليل تفکيک خطي و درجه دوم را ويژگي

دست آمده نشان داد که  دهد. نتايج بهنشان مي
ها با ويژگيبندي گياهان دارويي بر اساس همه  هطبق

% انجام شد. بنابراين  ۱۰۰استفاده از هر دو روش با دقت 
بندي گياهان دارويي با استفاده نتيجه گرفته شد که طبقه

هاي بافت، رنگ و شکل با دقت بيشتري از تلفيق ويژگي
  همراه است.

هاي استخراج بندي ويژگينتايج نشان داد که دقت طبقه
ک خطي باالتر از شده بافت توسط روش تحليل تفکي

بندي روش ويژگي رنگ و شکل است؛ اما دقت طبقه
% ۱۰۰تحليل تفکيک درجه دوم براي هر سه نوع ويژگي 

است. نتايج به دست آمده از طبقه بتدي گياهان دارويي 
براساس تلفيق ويژگي هاي بافت، رنگ و شکل نشان داد 

بند  با استفاده از هر دو مدل طبقه بندي طبقهکه دقت 
هاي اشاره شده در % به دست آمد که نسبت به روش ۱۰۰

  باال دقت بااليي داشت.

  

  
  

A6 A5 A4 A3 A2 A1   
۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۷  A1 
۰  ۰  ۰  ۰  ۱۶  ۰  A2 
۰  ۰  ۰  ۱۴  ۰  ۰  A3 
۰  ۰  ۱۷  ۰  ۰  ۰  A4 
۰  ۱۵  ۰  ۰  ۰  ۰  A5 
۱۶  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  A6 



 سازي سامانه بينايي ماشين به منظور پردازش تصاوير گياهان دارويي و ... پياده                                                                                      ١٠

  يخط کيتفک ليتحل روش با رنگ يهايژگيو يبندطبقه اغتشاش سيماتر - ۶ جدول
A6 A5 A4 A3 A2 A1   
۰  ۰  ۰  ۰  ۲  ۱۵  A1 
۰  ۰  ۰  ۰  ۱۶  ۰  A2 
۰  ۰  ۰  ۱۴  ۰  ۰  A3 
۰  ۰  ۱۷  ۰  ۰  ۰  A4 
۰  ۱۳  ۰  ۰  ۲  ۰  A5 
۱۶  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  A6 

  

  دوم درجه کيتفک ليتحل روش با رنگ يهايژگيو يبندطبقه اغتشاش سيماتر - ۷ جدول
A6 A5 A4 A3 A2 A1   

۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۷  A1 
۰  ۰  ۰  ۰  ۱۶  ۰  A2 
۰  ۰  ۰  ۱۴  ۰  ۰  A3 
۰  ۰  ۱۷  ۰  ۰  ۰  A4 
۰  ۱۵  ۰  ۰  ۰  ۰  A5 
۱۶    ۰  ۰  ۰  ۰  A6 

  

  يخط کيتفک ليتحل روش از استفاده با شکل يهايژگيو يبندطبقه اغتشاش سيماتر - ۸ جدول
A6 A5 A4 A3 A2 A1   

۳  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۴  A1 
۰  ۰  ۰  ۰  ۱۶  ۰  A2 
۰  ۰  ۰  ۱۴  ۰  ۰  A3 
۰  ۰  ۱۷  ۰  ۰  ۰  A4 
۲  ۱۳  ۰  ۰  ۰  ۰  A5 
۱۶  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  A6 

  
  دوم درجه کيتفک ليتحل روش از استفاده با شکل يهايژگيو يبندطبقه اغتشاش سيماتر -۹ جدول

A6 A5 A4 A3 A2 A1   
۳  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۴  A1 
۰  ۰  ۰  ۰  ۱۶  ۰  A2 
۰  ۰  ۰  ۱۴  ۰  ۰  A3 
۰  ۰  ۱۷  ۰  ۰  ۰  A4 
۰  ۱۵  ۰  ۰  ۰  ۰  A5 
۱۶  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  A6 

 
  يخط کيتفک ليتحل روش از استفاده با شده انتخاب يکارا يهايژگيو انواع همه يبندطبقه اغتشاش سيماتر -۱۰ جدول

A6 A5 A4 A3 A2 A1   

۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۷  A1 
۰  ۰  ۰  ۰  ۱۶  ۰  A2 
۰  ۰  ۰  ۱۴  ۰  ۰  A3 
۰    ۱۷    ۰  ۰  A4 
۰  ۱۵  ۰  ۰  ۰  ۰  A5 
۱۶  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  A6 

  
  
  



 ١١                                                             ١٤٠٠زمستان / ٢١/ پياپی ٤/ شماره ١٠هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

  دوم درجه کيتفک ليتحل روش از استفاده با شده انتخاب يکارا يهايژگيو انواع همه يبندطبقه اغتشاش سيماتر - ۱۱ جدول
A6 A5 A4 A3 A2 A1  

۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۷  A1 
۰  ۰  ۰  ۰  ۱۶  ۰  A2 
۰  ۰    ۱۴  ۰  ۰  A3 
۰  ۰  ۱۷  ۰  ۰  ۰  A4 
۰  ۱۵  ۰  ۰  ۰  ۰  A5 
۱۶  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  A6 

  
  افتهي کاهش يهايژگيو اساس بر يبندطبقه

 يها سامانه در اتيعمل و پردازش سرعت که ييآنجا از
 يهايژگيو تعداد و است يضرور و مهم اريبس حمل قابل

 اديز شکل و رنگ بافت، يهايژگيو براساس شده استخراج
 را حمل قابل سامانه اتيعمل سرعت امر نيا و بودند

 يکارا يهايژگيو نيب از شد يسع لذا .دهديم کاهش
 برتر يهايژگيو مجددا ۳ و ۲ ،۱ جدول در شده استخراج
 عنوان به و انتخاب هايژگيو نيا تينها در و دوش انتخاب
 نيانگيم ريمقاد شد. داده شده شنهاديپ مدل دو به يورود

 مختلف يهاطبقه به مربوط افتهي کاهش يهايژگيو
 اندشده داده نشان ۱۴ و ۱۳ ،۱۲ جدول در ييدارو اهانيگ
 اهانيگ از نوع هر يبرا ريمقاد نيا که شوديم مالحظه و

 حالت نيا در داشتند. يمختلف يريمقاد ييدارو
 رنگ يهايژگيو ،يآنتروپ و نيتبا شامل بافت يها يژگيو

 شکل يهايژگيو و اوج درجه ،يچولگ ن،يانگيم شامل
 بودند. طيمح و يگرد ،يدگيکش مرکز، از خارج شامل

 يهايژگيو اساس بر ييدارو اهانيگ يبند ج طبقهينتا
 يخط کيتفک ليتحل روش دو از استفاده با و افتهي کاهش

  آمده است. ۱۶و ۱۵ جدول در دوم درجه و
دست آمده نشان داد دقت جداول ماتريس اغتشاش به 

هاي کاهش يافته بافت، رنگ و بندي بر اساس ويژگيطبقه

شکل تصاوير گياهان دارويي با استفاده از دو روش تحليل 
% به دست آمد. همچنين  ۱۰۰تفکيک خطي و درجه دوم 

بود. مطابق  ۰۱۰۵/۰روش با هم برابر و برابر با خطاي دو 
 با نتايج به دست آمده روش تحليل تفکيک درجه دوم

بندي تر و طبقهنسبت به روش تحليل تفکيک خطي دقيق
هاي بافت، رنگ و شکل گياهان دارويي را بر اساس ويژگي

دهد. دقت به صورت جداگانه با دقت باالتري انجام مي
طي و درجه دوم با استفاده از روش تحليل تفکيک خ

% همراه ۱۰۰ورودي، با  عنوان بهتلفيق هرسه نوع ويژگي 
هاي هاي کارا از بين ويژگياست. اما استخراج ويژگي

ورودي، دقت را براي هر دو روش  عنوان بهاستخراج شده 
 De Luna et)دهد. در يک پژوهش، محققان افزايش مي

al. 2017)  به شناسايي گياهان با استفاده شبکه عصبي
بندي گياهان دارويي فيليپين را دارويي پرداختند و طبقه

 & Muneer)اي ديگر % دقت انجام دادند. در مطالعه ۹۸با 

Fati, 2020)  با استفاده از روش يادگيري عميق براساس
گياهان دارويي  بندي طبقههاي شکل و بافت به ويژگي

 )SVM( بردار پشتيبانها از دو روش ماشين پرداختند. آن
بندي  براي طبقه )DLNN( و شبکه عصبي يادگيري عميق

ها به گياهان دارويي استفاده کردند و براي هريک از روش
  % دقت به دست آمد. ۹۳% و  ۷۴ترتيب 

 
  

  

 اهيگ مختلف يهاطبقه به مربوط رنگ افتهي کاهش يهايژگيو نيانگيم ريمقاد - ۱۲ جدول

Class  Feature  
A6  A5  A4  A3  A2  A1  Color  
٢٢٦٧/٠  ٢٢٩٢/٠  ٢٢٩٤/٠  ٢٢٩٦/٠  ٢٠٤٩/٠  ١٧٨٨/٠  Mean of gray level  
١٩٣٩/٠  ١٩١٢/٠  ١٨٩٦/٠  ١٩٠٥/٠  ٢١٧٦/٠  ١٧٥٥/٠  Mean of H channel  

٦/٨٣٢٨  ٥/١٧١٥٩  ١٩/٢٢٦  ٧/٥١٤٩٨  ٧/١٧٩٣٥  ٦/١٦٨٧١  Kurtosis of Nb channel  
٢١٤٢/٠  ٢١٢٣/٠  ٢١٥٣/٠  ٢٣٨٧/٠  ١٨٩٣/٠  ١٦٩٥/٠  Mean of I1 channel  
٧٩١٧/٢  -٠٥٤٣٧/١  -٩٢٤١/٠  -٧٨٣٣/٠  -٣٠٦٨/١  ١١٥٧/٠-  Skewness of Cb channel  
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  يخط کيتفک ليتحل روش با بافت يهايژگيو اساس بر يبندطبقه اغتشاش سيماتر -۱۵ جدول

A6 A5 A4 A3 A2 A1   
۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۷  A1 
۰  ۰  ۰  ۰  ۱۶  ۰  A2 
۰  ۰  ۰  ۱۴  ۰  ۰  A3 
۰  ۰  ۱۷  ۰  ۰  ۰  A4 
۰  ۱۵  ۰  ۰  ۰  ۰  A5 
۱۶  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  A6 

  
  دوم درجه کيتفک ليتحل روش با بافت يهايژگيو اساس بر يبندطبقه اغتشاش سيماتر -۱۶ جدول

A6 A5 A4 A3 A2 A1   
۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۷  A1 
۰  ۰  ۰  ۰  ۱۶  ۰  A2 
۰  ۰  ۰  ۱۴  ۰  ۰  A3 
۰  ۰  ۱۷  ۰  ۰  ۰  A4 
۰  ۱۵  ۰  ۰  ۰  ۰  A5 
۱۶  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  A6 

  
  يريگ جهينت
 در که دارند ياديز ديمف ييدارو خواص ييدارو اهانيگ

 حاضر قيتحق در هستند. کارا هايماريب از ياريبس درمان
 ينور طيشرا در ييدارو اهانيگ از همراه تلفن از استفاده با

 استخراج با بعد مرحله در و هشد يربرداريتصو شده کنترل
 ريتصو پردازش تميالگور با اهانيگ ريتصو يهايژگيو

-يژگيو يبندطبقه به MATLAB افزار نرم در افتهي توسعه
 و يخط کيتفک ليتحل روش دو با شده استخراج يها

 شش يبندطبقه پژوهش نيا در شد. پرداخته دوم درجه
 و شکل رنگ، بافت، يهايژگيو اساس بر ييدارو اهيگ نوع

 يهانوفه بر غلبه يبرا گرفت. صورت هايژگيو همه قيتلف
 شده کنترل ينور طيشرا تحت يربرداريتصو ،يطيمح

 با نيماش يينايب سامانه کي منظور نيا يبرا گرفت. صورت
 يهاتميالگور شد. يطراح همراه تلفن يربرداريتصو

 را هاآن يهايژگيو و پردازش را ريتصاو افتهيتوسعه
 با شده استخراج يهايژگيو تينها در .ندنمود استخراج
 دوم درجه و يخط کيتفک ليتحل روش دو از استفاده
 از کدام هر يبرا يبندطبقه دقت شدند. يبندطبقه
 در آمد. دست به % ۱۰۰ و % ۷/۹۷ بيترت به ها روش
 به و هايژگيو همه قيتلف اساس بر يبندطبقه تينها

 اهيگ مختلف يهاطبقه به مربوط بافت افتهي کاهش يهايژگيو نيانگيم ريمقاد -۱۳ جدول
Class  Feature  

A6  A5  A4  A3  A2  A1  Texture  
۰۰۰۹/۰  ۰۰۰۷/۰  ۰۰۱۱/۰  ۰۰۴۲/۰  ۰۰۲۸/۰  ۰۰۴۸/۰  Contrast of I1 channel  
۰۳۹۸/۰  ۰۳۲۱/۰  ۰۰۳۹/۰  ۴۰۶۷/۰  ۰۳۲۳/۰  ۰۹۰۸/۰  Entropy of Ng channel  
۰۰۱۱/۰  ۰۰۰۶/۰  ۰۰۱۰/۰  ۰۰۳۴/۰  ۰۰۲۳/۰  ۰۰۴۰/۰  Contrast of I3 channel  
۵۹۳۸/۱  ۶۱۸۹/۰  ۷۹۲۸/۱  ۲۱۲۷/۱  ۳۶۸۰/۱  ۰۲۱۶/۱  Entropy of Cr channel  

 اهيگ مختلف يهاطبقه به مربوط شکل افتهي کاهش يهايژگيو نيانگيم ريمقاد -۱۴ جدول

Class  Feature  
A6  A5  A4  A3  A2  A1  Shape 

٥٣/١٤١٤  ٥٩/١٤٠٢  ٠٦/٢٥٧٥  ٦٥/١٣٣٩  ٦٥/١٣٢٦  ٩٩/١٢٧٧٨  Centroid height  
٨٨٣٧/٠  ٩٧٣٥/٠  ٥٩٥٤/٠  ٩٩٦٣/٠  ٨٦١٧/٠  ٨٨٣٤/٠  Eccentricity  
۴۷۸/۸۰۴  ٠١/١٤٩٢  ٢٧/١٤٩٧  ٧٧٤٤/٩١٢  ٢٠٥/١١١١  ٩٥٢٨/٦٣٤  Length 

١٧٥٥/٢  ٧٨٦٠/٤  ٢٦٩٧/١  ٥٥٨١/١٢  ٩٩٧٩/١  ١٧٢٩/٢  Elongation  
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 در را جينتا نيبهتر و گرفت صورت افتهي کاهش صورت
 حالت نيا در داشت. همراه به ييدارو اهانيگ يبندطبقه

 رنگ يها یژگيو ،يآنتروپ و نيتبا شامل بافت يهايژگيو
 شکل يهايژگيو و اوج درجه ،يچولگ ن،يانگيم شامل
 بودند. طيمح و يگرد ،يدگيکش مرکز، از خارج شامل
 بافت، افتهي کاهش يهايژگيو اساس بر يبندطبقه دقت
 روش دو از استفاده با ييدارو اهانيگ ريتصاو شکل و رنگ
  آمد. دست به % ۱۰۰ دوم درجه و يخط کيتفک ليتحل

 ييشناسا در ييباال تيقابل شده يطراح تميالگور نيبنابرا
 دستبه جينتا دارد. يشگاهيآزما طيشرا در ييدارو اهانيگ

 بالقوه توانديم نيماش يينايب سامانه نيا که داد نشان آمده
 يخطا با و اشدب يبصر يهاروش يبرا يمناسب نيگزيجا

 نيبنابرا بود. خواهد همراه يدست روش به نسبت يکمتر
 منظور به هوشمند يابزارها يبرا شنيکياپل کي توسعه
 قابل سامانه کي عنوان به توانديم ييدارو اهانيگ ييشناسا
 به را ييدارو اهيگ مختلف انواع ،باال دقت با هوشمند حمل
 .کند ييشناسا يراحت
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